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NOTAT: Evaluering af talentudviklingspuljen

Talentudviklingspuljen er årligt på 400.000 kr. og hvor der kan komme ekstra midler til i form af ikke udbetalt bonus
fra elitesportsaftalerne.
På mødet den 13.september 2018, hvor Elite- og Talentrådet fordelte midlerne i talentudviklingspuljen, var der en
debat i forhold til problemstillingen omkring etablerede udøvere på seniorlandshold, som vælges fra, da det er en
talentudviklingspulje.
Elite- og Talentrådet bedes derfor forholde sig til at modellen over fire år, således at det er muligt at tilgodese både
talentudviklingen og de etablerede udøvere der er på seniorlandsholdet, og som har OL potentiale.
Talentudviklingspuljen vil blive delt op efter følgende model som vil være i denne turnus.
Støtte periode (sommer til sommer)
2019-2020 (OL år)
2020-2021
2021-2022
2022-2023 (1 år inden OL)

Talentudviklingspuljen
300.000
400.000
400.000
300.000

OL kandidater
4 x 25.000
0
0
4 x 25.000

Der hvor udøvere med OL potentiale specielt har brug for støtte, er i perioden op mod OL.
Næste OL ligger sommeren 2020, og til den kommende støtteperiode 2019-2020, vil der være fire udøvere der
hver kan modtage 25.000.
Efter OL, vil der være to periode, hvor alle midlerne bliver allokeret til talenterne, og frem mod OL i 2024, vil der i
perioden 2022-2023 og 2023-24, igen være fire udøvere der kan modtage 25.000 hver.
Såfremt at der er færre end fire kandidater med OL potentiale der søger støtte, vil midlerne overgå til
talentudviklingspuljen.
En potentiel OL kandidat, er defineret som en udøver, som vurderes af forvaltningen til at have gode muligheder for
at blive udtaget til OL.
I forhold til kandidater, vurderes den enkelte i forhold til de økonomiske forudsætninger der er for OL kandidaterne.
Dette vil tælle med, i den situation hvor der vil være flere end 4 ansøgere.
I forhold til vedtægterne for Roskilde Elite- og Talentråd, er det i § 6 defineret at kompetencen til at disponere og
uddele midler fra Talentudviklingspuljen, ligger hos Elite- og Talentrådet.

